
We vinden het belangrijk dat we goed voor onze omgeving en vooral onze planeet zorgen. Ons doel is om in de

toekomst volledig duurzame productieprocessen door te voeren. We werken vanaf onze start aan het realiseren van

dit doel: we benoemen concrete doelen en verbeterpunten.We willen je graag meenemen in onze reis naar een

schoner en groener Ilaya Kids label.
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Ilaya Kids werkt samen met een kleinschalige high quality producent en heeft

daardoor de mogelijkheid om bestellingen in kleine oplagen te produceren.

Ook de productietijd van twee weken maakt dat onnodig grote bestellingen

overbodig zijn. Dit zorgt voor minder overproductie.ll.

De producten worden zonder plastic aan de consument geleverd. Voor het verpakken

van de producten wordt een milieuvriendelijke, recyclebare kartonnen doos gebruikt.

Deze doos is vervaardigd uit minstens 70% gerecycled papier en hij is zelf ook volledig

recyclebaar. 

Verder kan de doos als speelgoed worden hergebruikt door er een kijkdoos van te

maken. Ilaya kids voorziet iedere bestelling van de benodigdheden om er een kijkdoos

van te maken.We gebruiken geen opvulmateriaal voor pakketten. Om papiergebruik te

verminderen worden de facturen van de bestelling digitaal verzonden.

We werken met ‘combined transport’ om zo het aantal zendingen te

verkleinen.t

Digitalisering Digitalisering is een belangrijk onderdeel van de bedrijfsprocessen van

Ilaya Kids. Bij het starten van het bedrijf zijn de systemen en processen ingericht om zo

efficiënt en digitaal mogelijk te verlopen.
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Future
Als startend bedrijf hebben we nog geen inzage in trends, analyses en

forecasting. Dit maakt het inkopen op basis van data momenteel nog niet

mogelijk. Ons doel is om tegen het einde van het jaar op basis van statistieken

het productieproces bij te sturen om overproductie tegen te gaan. 

Vanaf 2021 willen we kijken naar de mogelijkheden voor organische stoffen

voor de kledingproductie. Ook willen wij per collectie het gebruik van

gerecycled plastic uitbreiden met als doel plastic af te schaffen waar mogelijk of

volledig te vervangen met een gerecyclede variant.

Future
Percentage vervoer per boot of per truck jaarlijks met 10% verhogen met

als doel vliegtuigtransport volledig uit te sluiten.t

Future
We zijn ons bewust van onze ecologische voetafdruk en impact als lifestyle merk. We

zetten ons in om onze impact op het milieu te verminderen en zoeken daarbij continu

naar manieren om onze verpakking te verbeteren. Ons doel voor de aankomende

twee jaar is om te gaan werken met meer gerecyclede, recyclebare en biologisch

afbreekbare materialen.

MaattabelIlaya Kids heeft een matentabel beschikbaar gesteld op de website om zo de

meest geschikte maten aan haar klanten te kunnen adviseren. 

SustainabilityIlaya Kids biedt haar klanten de mogelijkheid om hun product dat na verloop

van tijd niet meer past of gewenst is maar nog wel in een goede staat verkeert, terug te

sturen. In ruil hiervoor ontvangen de klanten een tegoedbon om te gebruiken bij een

volgende aankoop bij Ilaya Kids. Teruggestuurde producten worden gedoneerd aan

stichting babyspullen. 

Stichting Babyspullen zet zich in om de effecten van armoede op baby’s en jonge

kinderen te verminderen, omdat elk kind recht heeft op een goede start. Dit doen zij door

het verstrekken van gratis babystartpakketten, bestaande uit nieuwe en gebruikte

babyspullen aan (aanstaande) ouders in Nederland.

Future


